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1. บทคดัย่อ  

การจดัท าแผนธุรกิจฉบบัน้ีมีวตัถุประสงค ์เพื่อท าการพฒันาระบบการท างานของธุรกิจ แฟรน
ไชส์ท่ีมีอยูใ่นประเทศไทยให้ดีข้ึน โดยน าเสนอแผนธุรกิจท่ีเอ้ือต่อการปรับปรุงตรวจสอบการท างาน หรือ
ปรับให้ทุกอยา่งง่ายข้ีน ดว้ยแผนธุรกิจจดัท าข้ึน เป็นการจดัตั้ง บริษทั กูด้ โปรเซส ออดิเตอร์ จ  ากดั ภายใน
แผนประกอบดว้ย การวิเคราะห์สถานการณ์ของธุรกิจแฟรนไชส์ท่ีมีอยู่ในเมืองไทยในปัจจุบนั โดยสุ่มขอ
นดัเขา้สัมภาษณ์บริษทั 3 แห่งเพื่อเป็นขอ้มูล สนบัสนุนแผนธุรกิจของเราและมีการลดขอ้บกพร่องและเพิ่ม
แนวทางท่ีท าให้แผนธุรกิจของเราเกิดข้ึนไดจ้ริงมากท่ีสุด โดยใชเ้คร่ืองมือ SWOT Analysis, STP Strategy, 
BMC และ Five Force Model โดยในภาวะปัจจุบนั บริษทัในลกัษณะแฟรนไชส์ หรือบริษทัท่ีมีจ านวนสาขา
เป็นจ านวนมาก หรือบริษทัท่ีมีลกัษณะในกลุ่มบริการ หรือบริษทัจากต่างชาติท่ีตอ้งการมาขยายสาขาใน
เมืองไทย จึงท าใหมี้โอกาสขยายงานของบริษทัออกไปได ้ปัญหาส าคญัท่ีไดจ้ากการศึกษาของแผนธุรกิจของ
บริษทั กูด้ โปรเซส ออดิเตอร์ จ  ากดั คือ การส่ือสารใหลู้กคา้เขา้ใจความจริงใจและหลกัการท างานของบริษทั 
รวมถึงการเลือกบุคคลากรท่ีสอดคลอ้งความตอ้งการของบริษทั และมีความสามารถในการรองรับการท างาน
ของบริษทั เพื่อสร้างความเช่ือถือใหก้บับริษทัอยา่งต่อเน่ืองต่อไปในอนาคต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*นกัศึกษาหลกัสูตรบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธุรกิจบณัฑิตย ์
**ท่ีปรึกษาหลกั 
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2. ควำมเป็นมำของธุรกจิ  
เน่ืองจากจ านวนของธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศไทยมีการเจริญเติบโตเป็นอยา่งมาก ทัว่ประเทศ 

โดยผมเล็งเห็นปัญหาคุณภาพการบริการเป็นปัจจยัหลกัของธุรกิจประเภทดงักล่าว การคดัเลือกบุคคลากร
และยงัขาดการตรวจสอบอย่างต่อเน่ืองท าให้เกิดการขาดคุณภาพการบริการท่ีเป็นมาตรฐาน ซ่ึงท าให้
ภาพลกัษณ์ของบริษทัตน้สังกดัมีปัญหา การจดัท าแผนธุรกิจน้ีมีข้ึนเพื่อรักษาคุณภาพ โดยเสนอตวัเป็นผูช่้วย
ดูแลด าเนินการรักษา พฒันาคุณภาพของบริษทัแฟรนไชน์ให้สามารถรักษาคุณภาพการท างานอยา่งต่อเน่ือง
ต่อไป 

  

3. รำยละเอยีดสินค้ำและบริกำร 
สินค้า เป็นการให้บริการตรวจสอบเขียนกระบวนการท างานให้กับลูกค้าในกลุ่มบริษัทท่ีมี

ลกัษณะแฟรนไชส์ โดยแบ่งการบริการออกเป็นการตรวจสอบ การเขียนกระบวนการท างาน จดัท าการเก็บ
ความเห็นจากลูกคา้ รวมถึงงหาคู่คา้ใหม่ท่ีมีคุณภาพใหก้บับริษทัลูกคา้แฟรนไชส์นั้น 

  

4. วสัิยทศัน์ 
เป็นคู่คา้ท่ีดีกบับริษทัแฟรนไชส์ต่าง ๆ สนบัสนุนและช่วยสร้างมาตรฐานการท างานท่ีดีใหก้บัคู่

คา้ ภายในปีท่ี 5 
 

5. พนัธกจิ 
1. ตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ดว้ยความจริงใจ สร้างสรร และพฒันาการท างานให้กบั

ลูกคา้อยา่งต่อเน่ือง 
2. ขยายธุรกิจของคู่คา้ไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

  

6. เป้ำหมำยกำรเติบโต ของธุรกจิ 
เป้าหมายระยะสั้น (1-3 ปี)   
1.ท าการประชาสัมพนัธ์หลักการท างานของบริษทัให้เป็นท่ีรู้จัก (Build Awareness) ให้เกิด

ข้ึนกบักลุ่มเป้าหมายอย่างน้อยกบับริษทัชั้นน า 6 บริษทั ในทุกลกัษณะการท างาน ภายในระยะเวลา 4 ปี 
เพราะเน่ืองจากหลกัการของบริษทัค่อนขา้งใหม่การส่ือสารให้ผูบ้ริโภครู้จกัจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีก่อให้เกิดการ
ท าสัญญาตามมา 
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2.รักษาคุณภาพการบริการให้ได้ตามมาตราฐานหลกัการการท างานของบริษทักล่าวคือ การ
ประเมินความพึงพอใจของลูกคา้อยูท่ี่ร้อยละ 80 และพฒันาใหดี้ยิง่ข้ึนต่อไปอีก 

3.สร้างสัญญากบัลูกคา้เป้าหมายรายหลกัอยา่งนอ้ย 2 ท่ีในปีแรก 
4.สร้างสัญญาซ้ือขายอย่างน้อย 2 ท่ีในทุกปีถัดไป เน่ืองจากเป็นธุรกิจใหม่ ดังนั้น บริษทัจึง

ตั้งเป้าหมายให้มีการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง เป็นการสร้างพื้นฐานท่ีแข็งแกร่งส าหรับการต่อยอดการเติบโตใน
อนาคต 

เป้าหมายระยะยาว (5ปี) 
1. เป็นบริษทัท่ีเป็นท่ีรู้จกัจากบุคคลทัว่ไป ภายใน 3 ปีแรก 
2. เป็นบริษทัท่ีมีลูกคา้หลกัเป็นบริษทัชั้นน าอยา่งนอ้ย 10 ท่ี ภายในปีท่ี 5 
 

7. กำรวเิครำะห์สภำพแวดล้อมทำงุรกจิกำรวเิครำะห์ปัจจัยภำยนอก 
7.1 Strengths (จุดแข็ง)  
 เป็นการท าธุรกิจชนิด Start up แบบท่ีไม่เคยมีใครท ามาก่อน โดยการท าแผนธุรกิจน้ีมีข้ึนเพื่อ

ท าให้เกิดการพฒันามาตรฐานแฟรนไชส์ ให้ไดม้าตรฐานการท างานทดัเทียมกบับริษทัแฟรนไชส์ท่ีมาจาก
ต่างชาติ โดยจุดประสงค์ของการท างานของบริษทัท าเพื่อให้เกิดความเช่ือถือเช่ือมัน่จากแฟรนไชส์ใน
เมืองไทย ส่งผลกบัการท างานระยะยาว  

 เป็นการท างานยงัใช้ต้นทุนต ่า เน่ืองจากไม่จ  าเป็นต้องใช้บุคคลากรจ านวนมาก แต่อาศยั
บุคคลากรท่ีมีความใส่ใจในการศึกษาและท างานกบัลูกคา้อยา่งจริงจงั  

 ฐานเป้าหมายลูกคา้ยงัมีจ  านวนมาก และสามารถเขา้กบัธุรกิจทุกชนิดได ้โดยการปรับตวักบั
ระบบการท างานกบัลูกคา้  

 รูปแบบของสินคา้และบริการสามารถปรับตวัไดสู้ง 
7.2 Weaknesses (จุดอ่อน)  
 ไม่มีฐานราคาสินคา้ในตลาด 
 จ านวนแรงงานไม่เพียงพอ 
 ไม่มีงบประการการโฆษณา 
7.3 Opportunities (โอกำส)  
เป็นการพิจารณาถึงขอ้ไดเ้ปรียบของกิจการหรือของผลิตภณัฑ์ท่ีมีเหนือกว่าคู่แข่งขนั ซ่ึงเป็น

ปัจจยัท่ีอยูภ่ายนอกท่ีเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อบริษทัแฟรนไชส์ 
 การแข่งขนัยงัมีนอ้ย                          
 จ านวนลูกคา้เพิ่มมากข้ึนตลอดเวลา 
 การเติบโตของตลาดอยา่งต่อเน่ือง 
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 สามารถสร้างทศันคติท่ีดีต่อสินคา้ได ้
 ธุรกิจขอลูกคา้ยงัสามารถเติบโตไดอ้ยู ่ 
7.4 Threats (อุปสรรค) 
 ในมุมของผูป้ฏิบติังานยงัหาคนท่ีมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเขา้ใจแนวความคิดเดียวกนัไดย้าก  
 แนวความคิดของการท างานของบริษทัยงัเป็นแนวท่ีจะท าให้เจา้ของกิจการเขา้ใจไดย้ากแต่ก็

ไม่ยากเกินกวา่ท่ีท าความเขา้ใจได ้

 
8. กำรวเิครำะห์อตุสำหกรรมและกำรตลำด  

ในประเทศไทย ปัจจุบนัธุรกิจแฟรนไชส์จดัเป็นธุรกิจท่ีถูกน าหลกัการไปใช้แทรกในรูปแบบ
ของกระบวนการขายโดยส่วนใหญ่เจา้ของผลิตภณัฑ์และผูจ้ดัจ  าหน่ายไดน้ าไปใชใ้นการขยาย ดว้ยความเช่ือ
ว่าจะท าให้ธุรกิจของตนเติบโตไปได้อย่างไม่จ  ากดั  แต่ยงัเน้นท่ีปริมาณของสาขาแต่ยงัขาดการควบคุม
คุณภาพของผลิตภณัฑ์ ท าให้แบรนด์ของผลิตภณัฑ์เกิดการเสียหาย โดยจดัอยู่ในระยะ New Franchise 
Concepts ซ่ึงเป็นระยะของการสร้างระบบธุรกิจ จากธุรกิจขนาดกลางเขา้มาพฒันาเฟรนไชส์ โดยการสร้าง
จ านวน ร้านคา้ แต่ยงัขาดการคดักรองคุณภาพของผูจ้ดัจ  าหน่าย ถึงแมว้่า ทางเจา้ของผลิตภณัฑ์จะพยายาม
อบรมผูท่ี้ขอซ้ือลิขสิทธ์ิ หรือแฟรนไชส์อย่างดี พยายามให้โอกาสกบัผูที้อุตสาหะ เพื่อปากทอ้งของตนเอง
อยา่งสุดความสามารถ แต่ยงัขาดขั้นตอนการสอบวดัผลคุณภาพการด าเนินงานวา่เป็นไปตามท่ีไดต้ระเตรียม
ไว้หรือไม่  ด้วยรอยต่อการพัฒนาเพื่อข้ามขั้ นไปย ัง  Franchise as a Marketing Strategy for Big Firm, 
Developed Franchise Organizations, Inter/Multinational companies ในขั้นตอนการพฒันายงัตอ้งมีการปรับ
ใชน้วตักรรมต่างๆ เพื่อใหส้อบวดัผลได ้ซ่ึงจะช่วยใหก้ารขยายเป็นไปในทิศทางท่ีเติบโตอยา่งมัง่คงได ้อยา่ง
ต่อเน่ือง ดว้ยความมัง่คงตลอดเส้นทางการพฒันาองคก์ร 

 

9. กำรด ำเนินกำรศึกษำ  
เป็นการด าเนินการโดยจดัท า Presentation รูปแบบของบริษทัน าไปน าเสนอวิธีการท างาน โดย

เลือกกลุ่มลูกคา้เป้าหมาย โดยเลือกลูกคา้ออกมา 3 ท่ีคือ ชายส่ีบะหม่ีเก๊ียว บริดสโตน เอ.ซี.ที. และ MK 
เรสเตอรอง โดยนดัผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด หรือผูจ้ดัการฝ่ายภาคพื้น โดยผลการสัมภาษณ์ออกมาในการท าให้
มองเห็นถึงจุดควรปฏิบติั 

9.1 ลกัษณะของกลุ่มเป้าหมาย  
เป็นการเลือกกลุ่มธุรกิจท่ีเป็น แฟรนไชส์โดยมีจ านวนสาขาท่ีมีจ านวนมากไวก่้อน โดยเลือกท่ีมี

สาขาจ านวนมาก โดยปัจจุบนั  
ชายส่ีบะหม่ีเก๊ียวมีสาขามากกวา่ 5000 สาขา  
เอม็เค เรสเตอรองมีสาขามากกวา่ 2500 สาขา  
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บริดสโตน เอ.ซี.ที. มีสาขาประมาณ 76 สาขา และมีตวัแทนจ าหน่ายยางอีกไม่ต ่ากวา่ 200 สาขา  
9.2 สรุปผลจากการเก็บขอ้มูล  
หลงัจากไดท้  าการสัมภาษณ์ พบวา่ส่วนใหญ่ บริษทัต่างๆ มกัจะแจง้วา่มีทีมตรวจสอบของตนเอง 

แต่ไดท้  าการถามหาขอ้มูลเพิ่มเติม ถึงหวัขอ้เร่ืองและวิธีการตรวจสอบ และลกัษณะการท างานในแต่ละดา้น 
พบว่ายงัมีช่องท่ีจะสามารถท าธุรกิจได้ในบางส่วนเพิ่มเติม และยงัสามารถหากลุ่มเป้าหมายเพิ่มข้ึน อีก
จ านวนมาก โดยปัจจยัในการตดัสินใจใช้บริการ มีส่วนของราคา ลกัษณะขอ้มูลท่ีคาดหวงัว่าจะได ้  เป็น
ปัจจยัหลกัในการเลือกใชบ้ริการ 

 

10. กำรจัดท ำกลยุทธ์และแผนปฏบัิติกำร 
เน่ืองดว้ยการท าธุรกิจประเภทน้ี ตอ้งอาศยัการท างานหลายดา้น โดยมีดา้นส าคญัดงังต่อไปน้ี  
10.1 การจดัการดา้นบุคลากร เน่ืองจากบริษทั GOOD PROCESS AUDITOR จ  ากดั เป็นบริษทัท่ี

ก่อตั้งข้ึนใหม่ องคก์รจึงมีขนาดเล็กและเป็นธุรกิจแนวใหม่ พร้อมทั้งยงัไม่เคยเกิดข้ึนมาก่อนในประเทศไทย 
ดงันั้นทรัพยากรบุคคลภายในบริษทัจึงมีไม่มาก แต่เน้นไปท่ีประสิทธิภาพ ด้วยการออกแบบโครงสร้าง
องคก์รท่ีสอดคลอ้งกบัธุรกิจ และบุคคลกรดงักล่าวก็พร้อมท่ีจะกา้วและเติบโตไปกบับริษทัฯ อีกทัง่รูปแบบ
ของการตดัสินใจของผูบ้ริหารเป็นแบบตดัสินใจเพียงคนเดียว ซ่ึงในทีน้ี คือเจา้ของบริษทัฯ เพื่อให้การ
ด าเนินการ เป็นไปอย่างชัดเจนและมีเป้าหมายท่ีสอดคล้องกบันโยบายการท างานหลกัของบริษทั มีการ
เติบโตและขยายกิจการมากข้ึน จึงค่อยปรับรูปแบบใหมี้การบริหารงานแบบกระจายอ านาจมากข้ึน 

โครงสร้างองคก์ร (Organization Structure) 
จากการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ บริษทัแบ่งการบริหารเป็น 4 ฝ่ายหลกั ประกอบดว้ย ฝ่ายบริหาร 

ฝ่ายการเงินและบญัชี ฝ่ายบุคคล ฝ่ายปฏิบติัการ และฝ่ายฝึกอบรม โดยฝ่ายท่ีส าคญัท่ีสุดในองค์กรคือ ฝ่าย
ฝึกอบรม ฝ่ายฝึกอบรม ท าหนา้ท่ีในการศึกษาขั้นตอนของฝ่ายประสานงานและน าไปเช่ือมโยงกบัการท างาน
ของสาขาของลูกคา้ เพื่อสร้างมาตรฐานในการท างานของลูกคา้ในรูปแบบเดียวกนั ฝ่ายตรวจสอบคุณภาพ
การท างาน มีหนา้ท่ีใน 2 ส่วน 

ส่วนท่ี 1 การตรวจสอบพนกังานภายในบริษทั เป็นการตรวจสอบพนกังานท่ีท างานร่วมกบัลูกคา้
อยา่งต่อเน่ือง  

ส่วนท่ี 2 การตรวจสอบการท างานของลูกคา้ ว่าเป็นไปตามหลกัการท างานของเจา้ของแฟรน
ไชส์หรือไม่  
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11. กำรจัดกำรทำงด้ำนกำรเงิน 
11.1 นโยบำยและกลยุทธ์ทำงกำรเงิน 

11.1.1 การบริหารเงินทุนหมุนเวยีน 
บริษทัมีนโยบายการถือครองเงินสดขั้นต ่าให้เพียงพอตลอดระยะเวลาการด าเนินงาน 

เพื่อป้องกนักรณี  มีเหตุฉุกเฉินและรักษาสภาพคล่องธุรกิจ โดยการส ารองเงินสดยอ่ย (Petty Cash) ไวไ้ม่ต ่า
กวา่ 50,000 บาท เพื่อใชจ่้ายรายวนั โดยเป็นค่าใชจ่้ายในการปฏิบติังานของพนกังาน โดยท าการเบิกถอนได้
ไม่เกินคร้ังละ 10,000 บาท โดยจะมีการปรับปริมาณเงินเพิ่มข้ึนตามการเติบโตของยอดขายในแต่ละปี เงิน
ส่วนท่ีเหลือท่ีจะฝากไวใ้นบญัชีออมทรัพยข์องบริษทัฯ โดยบญัชี จะท าการเปิดบญัชี ในช่ือบริษทั 1 บญัชี 
ช่ือลายเซ็นตเ์บิกถอนเงินเป็นการเซ็นตคู์่กนั 2 ช่ือผูบ้ริหารขั้นต ่าเพื่อเป็นการควบคุมเงินเบ้ืองตน้ และบญัชี
เงินสดย่อย 1 บญัชีโดยผูมี้อ  านาจเบิกจ่ายเป็นผูด้  าเนินการบริษทั การท างานลกัษณะน้ี เพื่อความโปร่งใส
ตั้งแต่ตั้งตน้เร่ิมกิจการ 

11.1.2 การจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสะสมไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งน้อย 5% ของก าไรสุทธิในแต่

ละปี ตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์มาตรา 1202 และท าการสะสมเงินทุนส ารองจนกวา่จะมีจ านวน
เท่ากบั 10% ของจ านวนทุนท่ีจดทะเบียนไว ้

11.1.3 การจ่ายเงินปันผล 
 บริษทัฯ ไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส าหรับการด าเนินธุรกิจใน 5 ปีแรก 

 

12. กำรควบคุมและประเมินผลกำรท ำงำน 
12.1. สาเหตุท่ีท าให้ยอดขายไม่บรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวเ้น่ืองจากลูกค้าไม่มัน่ใจในการ

ใหบ้ริการของบริษทั  
แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
พยายามท าความเข้าใจกับทุกฝ่ายทั้งในส่วนของลูกค้า และบุคคลากรทั้งระดับบริหารและ

ปฏิบัติการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ให้มากท่ีสุด พร้อมทั้ งมีการประเมินหลักการท างานและ
กลุ่มเป้าหมาย พร้อมผลการปฏิบติังาน เป็นราย 3 เดือน ตลอดระยะเวลาการท างาน  

12.2 กรณีเผชิญปัญหาดา้นบุคลากร อนัเน่ืองมาจากพนกังานทุกคนเป็นกลไกขบัเคล่ือนการ
ด าเนินงานของบริษทัเป็นหลกั ดงันั้นทางบริษทัจะตอ้งใหค้วามส าคญักบับุคคลากรเป็นหลกั    

แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
ระดับบริหารและผูถื้อหุ้น ทางบริษทัจะจดัท าข้อตกลงในการปันผล และลงรายละเอียดให้

ชัดเจน พร้อมทั้ งลงลายมือช่ือท่ีเป็นข้องตกลงพื้นฐานท่ีชัดเจนและตรงไปตรงมา และมีการช้ีแจงผล
ประกอบการแบ่งออกเป็น 2 ระยะ 

367



- รายปี ในทุกส้ินปีจะมีการเชิญผูบ้ริหารเพื่อช้ีแจงค่าใชจ่้าย เงินทุนคงเหลือ กิจกรรมและ 
ค่าใชจ่้ายตลอดปี 
- ราย 3 เดือน เพื่อท าการตดัสินใจกบัแนวทางการปฏิบติังานร่วมกนั ระดบัปฏิบติัการ  
ทางบริษทัจะท าการประเมินตามขอ้มูลจริงตลอดระยะเวลาในการการท างานตามประสิทธิภาพ

การท างานตลอดทั้งปี และช้ีแจงท่ีมาท่ีไปของการประเมินอยา่งชดัเจน  
12.3 กรณีเผชิญปัญหาตน้ทุน 
 แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
เน่ืองด้วยผลิตภณัฑ์ของบริษทัเป็นกลุ่มของการด าเนินการด้านบริการเป็นหลัก ดังนั้นการ

ควบคุมตน้ทุนส่วนใหญ่จะเป็นการควบคุมค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริงของบริษทั  ตลอดระยะเวลาการท างาน 
ดงันั้นผลกระทบจากตน้ทุนจึงไม่ได้เป็นปัจจยัหลกัของปัญหาของบริษทั เพียงแต่ตอ้งควบคุมค่าใช้จ่ายท่ี
เกิดข้ึนอยา่งรัดกุมและมีเหตุผลเพียงพอ  

12.4 กรณีเผชิญปัญหำเงินทุนหมุนเวียนไม่เพียงพอ ในกรณีน้ี ทางบริษทัจะยึดท่ีเงินคงคลงัเดิม
ไม่ต ่ากวา่ 40 % ของเงินตั้งตน้  

แนวทางการแกไ้ขปัญหา  
หากเกิดการลดจ านวนของเงินตน้ทุนเดิม ทางบริษทัจะพิจารณาวา่ หากระยะเวลาของจ านวนเงิน

ดงักล่าวไม่สามารถหาเงินชดเชยคืนกลบัมาให้ไดส้ถานะเดิม ภายในระยะเวลาไม่เกิน 2 เดือนข้ึนไป และ
หากเจา้ของกิจการไม่สามารถหาเงินในส่วนของเจา้ของมาเพิ่มไดแ้ลว้ทางบริษทั Good Process Auditor จะ
ท าการประชุมหารือกบัพนกังานและผูบ้ริหารทั้งหมดของบริษทั วา่จะหากลยุทธใดเพื่อหารายไดร้ะยะสั้น 
จากผลิตภณัฑ์ท่ีมีอยูใ่นบริษทัมาสร้างรายไดร้ะยะสั้น หากการท ากิจการใดเพิ่มเติมของทางบริษทัจะท าการ
ช้ีแจงแก่ผูถื้อหุน้ตลอดระยะเวลาในการบริหารงานของบริษทั 
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